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Er is heel veel te doen!         
bij Rijnmond Actief Groep aan de Aldenkamp! 
Op zaterdag 19 september a.s. houden wij op onze recreatie- en 
sportlocatie aan de Aldenkamp, midden in het hart van Charlois, Zuidwijk 
en Pendrecht, een gezellige open dag van 10.00 tot 16.00 uur om kennis 
te maken met alle activiteiten van onze clubs en verenigingen. 
Covid-Proof! 
 
U bent van harte welkom, de entree is gratis en de koffie staat klaar. Voor jong en wat 
minder jong (een beetje op leeftijd of iets meer op leeftijd), er is wel bijna elke dag iets 
te vinden. Iedere eerste zaterdag van de maand is er bingo met hele mooie prijzen en 

u kunt één keer per maand klaverjassen of jokeren. Wekelijks houden 
bridgevereniging Rotterdam Zuid en schaakvereniging Charlois 
Europoort hun contact- en trainingsavonden. Heeft u interesse in het 
houden van vogels, vogelvereniging Rijnmond 
is regelmatig aanwezig op onze locatie. Het 

veld wordt iedere week gebruikt door American Flag Football 
Rotterdam Anaconda’s en de huskyclub. Maar u kunt 
natuurlijk ook terecht bij Jeu de Boules vereniging Actief die 
elke zaterdag speelt op onze mooie banen. 
 

Kom binnen! Doe mee! 
Weet u al dat u iedere zaterdagmiddag gratis kunt binnenlopen voor een spelletje 
schaken, bridgen, jokeren, klaverjassen, sjoelen, een vogelspreekuur of mee kunt  
doen met een partijtje jeu de boules? Kom gezellig een praatje maken over uw en onze 

hobby’s. Wij informeren u graag over al onze clubs. 
Maar alleen een kopje koffie drinken of een kleine snack bestellen 
kan natuurlijk ook. En mist u iets, laat het ons even weten. 
Wij zoeken nog naar invulling op doordeweekse dagen overdag. Bij 
voorbeeld voor een brei-of haakclub, een yogaclub, sjoelclub, een 
dartclub, een trimclub op het veld, etc... Iedereen is welkom. 
 

Tot ziens op zaterdag 19 september! 
 

Stichting Rijnmond Actief Groep, Aldenkamp 1, 3085 NL Rotterdam 
Voor info kunt u mailen naar rijnmondactiefgroep@kpnmail.nl 
of bellen naar 06-51043901 


